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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )6(احللقة 
  

  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
  .عبد اهللا بن جدعان :من العرب املشهورين الذين كانوا قد ُعرفوا بالكرم

كرمــه أنــه يضــع   كــان مــن  ،أخربنــا مــن أخبــاره -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيبعبــد اهللا بــن جــدعان 
ــاِج طعاًمــا ــيبوقــد ورد عــن  ،للحجــ-أن اجلفنــة  -صــلى اهللا عليــه وســلم- النحن الــذي كــان الص
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيبوقـد قـال  ،كان يتناوله اإلنسان وهو على بعـريه  -يُقدم فيه الطعام

تلفُت أنا وإياه عند إناء لقد اخ«قال:  ،يف غزوة بدر لصحابته الكرام وهم يبحثون عن أيب جهل
ال «فقــال:  ،يدفعــه فـأثر علــى ركبتـه -صــلى اهللا عليـه وسـلم- النيبوإذا بـ ،»لعبـِد اهللا بـن ُجــدعان

  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبفوجدوه كما أخرب  ،»زال أثرها؛ فاحبثوا عن أثرها
لعظــيم وهـــذا الكــرم الــذي كـــان يتحــدث عـــن هــذا اإلنــاء ا -الســالمو  الصـــالةعليــه - النــيبوكــان 

 ،»كنُت أسـتظل مـن حـر الظهـرية بإنـاء عبـد اهللا بـن جـدعان«قال:  ،يقدمه عبد اهللا بن جدعان
  وفيهم اجلود. ،وهذا يدل على أن العرب كان فيهم الكرم

  ما خرب عبد اهللا بن جدعان؟
كثـري   ،شـريًرا -ل ابن كثريكما يقو -آلخرين ان يف بداية أمره رجًال مسيًئا لعبد اهللا بن جدعان ك

ل يف خــفقــال: لعلـي أد ،فعــدا علـى أحـد اجلبــال فـرآى شـقا ،فأخرجـه قومـه ،النــاسرر بإحلـاق الضـ
  هذا الشق فتلسعين حية فأموت.
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حينمـا ازمـوا دفنوهـا  ،فدخل فإذا به جيد ذهًبا وجيد لؤلًؤا وجيد أمواًال عظيمة وقبورًا لقبيلة جـرهم
فــإذا بــذاك الرجــل الــذي يصــفونه بالشــر  ،فعــاد إىل قومــه وأخــذ ُيكــرمهم ويُعطــيهم ،يف هــذا اجلبــل

  وإذا م يصفونه باحملامد واملدائح.
  أن أمية بن أيب الصلت يُثين عليه ثناًء فيقول:  حىت

  
  حباؤك إن شيمتك احلباءُ     أأذكر حاجيت أم قد كفاين
  لثناءكفاه من تعرضه ا    إذا ما أثىن عليك املرء يوًما

  
 ،حينما نظم أبياتًـا -رمحه اهللا-وهذا البيت يذكرين مبا ُروي عن اإلمام حممد بن إدريس الشافعي 

  وكان يف آخرها:
  وسرك أن يكون هلا غطاء    وإن كثرت عيوبك يف الربايا
  يغطيه كما قيل السخاء    تسرت بالسخاء فكل عيبِ 

  
عليه -لكن احنرافهم عن دين إبراهيم  ،العجيبةوهلم هذه األخالق  ،فكان العرب هلم هذه املعاين

  جل وعال.-أبعدهم كثريًا عن دين اهللا  -السالمو  الصالة
 ،وبقـَي فيهـا بصـيص مـن أمـل ،بقـي فيهـا بصـيص مـن نـور مكـةهذه األجواء اليت كـان فيهـا أهـل 

لـيس ديـن رأوا أن هـذا األمـر  ،حنفاء عـرب علـى فطـرم ،فكان هناك من ُيسمى باحلنفاء العرب
فــرتك عبــادة  ،كــان مــن بــني هــؤالء أميــة بــن أيب الصــلت  ،ولــيس هــو ديــنهم وديــن آبــائهم ،إبــراهيم
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سـيكون يف آخـر  ويسـمع أن نبيـا ،وبدأ يـرتبط بـاليهود وبالنصـارى ،األوثان واألصنام وبدأ يبحث
  ذه النبوة؟  الناسفمن أحق  الناسنظر يف  ،الزمان

 افظن أنه هو أحق،  اسوذلك أنه رأى أنة النجل وعال-وعلى عبادة غري اهللا  ،على الوثني-، 
إن الـذي سـيبعث يف آخـر الزمـان لـيس مـن الطـائف  ،حىت التقى حبٍرب من أحبار اليهود وقـال: ال

  .مكة هلأوإمنا هو من  -هو من أهل الطائف من ثقيف-
  الذي كنت تبشرنا به؟ النيبله: أليس هذا  قالوا -صلى اهللا عليه وسلم- النيبملا بُعث 
  ماذا أقول لنساء ثقيف؟ ،ولكن واهللا أستحي أن أتبع حممًدا على دينه ،قال: بلى

  واآلن أكون تابًعا حملمد؟! ،وسأكون وأكون ،وسأكون معظًما ،كنت أقول هلم: سأكون نبيا
  ال واهللا ما اتبعُت دينه.

ــ﴿ جــل وعــال:-فقــال اهللا  ــْيِهمْ  لُ َواْت ــأَ  َعَل ــاهُ  الــِذي نـََب َن ــا آتـَيـْ عالمــة بينــة  ،]175[األعــراف:  ﴾آيَاتَِن
  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبيعرف صدق  ،واضحة

ـــْيِهمْ  َواْتـــلُ ﴿  ـــأَ  َعَل ـــاهُ  الـــِذي نـََب َن ـــا آتـَيـْ َهـــا فَاْنَســـَلخَ  آيَاتَِن انظـــر إىل التعبـــري  ،]175[األعـــراف:  ﴾ِمنـْ
  القرآين!
َها ْنَسَلخَ فَا﴿قال:  َنا َوَلوْ  * اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشْيطَانُ  فَأَتْـبَـَعهُ  ِمنـْ  َأْخَلدَ  َوَلِكنهُ  ِبَها َلَرفـَْعَناهُ  ِشئـْ
رُْكـــهُ  َأوْ  يـَْلَهـــثْ  َعَلْيـــهِ  َتْحِمـــلْ  ِإنْ  اْلَكْلـــبِ  َكَمثَـــلِ  َفَمثـَلُـــهُ  َهـــَواهُ  َواتـَبـــعَ  اْألَْرضِ  ِإلَـــى  ﴾يـَْلَهـــثْ  تـَتـْ

  .]176، 175 ف[األعرا
ملا اسـتمع إىل  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبحىت يُروى أن  ،كان أمية بن الصلت شاعًرا فصيًحا

  .»وكفر قلبه ،آمن ِشُعرُه«شيء من شعره قال: 
  كان من شعره:
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  ربنا يف السماء أمسى كبريا    جمدوا اهللا فهو لألهل جمدُ 
  ق السماء سريرًاوسوى فو     الناسبالبناء األعلى الذي سبق 

  
  مآثره اليت كان يتحدث عنها أبيات الشعر: نوم
  

  ثناؤك إن شيمتك الثناء    أأذكر حاجيت أم قد كفاين
  

  قد سأل أحدهم فقال: أحفظ يا رسول اهللا. -صلى اهللا عليه وسلم- النيبوكان 
وذلك  ،»ُيسلم كاد أن«فقال:  ،مئة من شعره -صلى اهللا عليه وسلم- النيبقال: فألقيت على 

  جل وعال.-ولكن اهلداية بيد اهللا  ،فيه -جل وعال-وة شعره وتعظيمه هللا قُ لِ 
 ـا نظـنـم هـم الـذين يسـبقون إىل اخلـري كم مـن أنـاس كنـاسفـإذا بغـريهم يسـبقون  ،أإىل احلـق  الن

  والتقى.
صـــلى اهللا عليـــه - النـــيبملـــا أتـــى وفـــد إيـــاد إىل  ،أيًضـــا مـــن هـــؤالء احلنفـــاء العـــرب قـــس بـــن ســـاعدة

 ظاكــلقــد رأيــت القــس بــن ســاعدة يف ســوق ع«صــلى اهللا عليــه وســلم: - النــيبقــال هلــم  -وســلم
  .»من حيفظه منكم؟ ،على مجٍل أمحر يتكلم بكالم مؤنق ال أجدين أحفظه

  فقام شاب قال: أنا يا رسول اهللا.
  .»أخربنا«قال: 

 ،وكـل مـا هـو آٍت آتٍ  ،كـل َمـن مـات فـات  ،اجتمعوا الناس أيهافيقول: " الناسقال: كان جيمع 
وإن يف  ،وجنـــوم مزهـــرة؛ إن يف الســـماء خلـــربًا ،وليـــل داجٍ  ،وحبـــار ذات أمـــواج ،فســـماء ذات أبـــراج



  5Page: 

  أرضوا باإلقامة فأقاموا؟ أم أم ناموا". ؟يذهبون فال يعودون الناسأين أرى  ،األرض لعربًا
  

قبـل مبعـث  ،ا أن هللا دينًـا هـو أرضـى مـن ديـنكم الـذي أنـتم عليـه"مث قال: "أقسم قـس بـاهللا قسـمً 
  .السالمو  الصالةعليه - النيب

  مث قال: 
  

  ملا رأيت موارًدا للموت ليس هلا مصادر    يف الذاهبني األولني من القرون لنا بصائر
  م صائرأيقنت ال حمالة أنين حيث صار القو     ورأيت قومي حنوها جيري األصاغر واألكابر

  
  أيًضا من هؤالء احلنفاء: زيد بن عمرو بن نفيل.

  والد الصحايب َمن؟
  نفيل. عمرو بن سعيد بن زيد بن اجلنةأحد العشرة املبشرين ب

إىل تـرك األوثـان وحيـذرهم وينـذرهم  النـاسكـان يـدعو   ،زيد بـن عمـرو بـن نفيـل هـذا لـه خـرب آخـر
وجعــــل لكــــم مــــاًء  ،خلقهــــا لكــــم -عــــز وجــــل-اة اهللا الشــــ ،النــــاس أيهــــاوخيــــوفهم ويقــــول هلــــم: "

  عز وجل؟".- مث بعد ذلك تذحبوا على غري اسم اهللا ،وأنبت لكم نباتًا لتأكلوا ،لتسقوها
  عليه". -جل وعال-وكان يقول: "ال آكل إال مما ذكر اسم اهللا 

  وصدق واهللا. ،ث الفقر"فإنه يور  ،والزىن إياكم ،الناس أيهاخطيًبا يقول: " الناسوكان يقف يف 
  فإنه يورث الفقر". ،والزىن إياكمقال: "
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وكــان  ،-الســالمو  الصــالةعليــه - النــيبوحتــدث مــع  -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيبوقــد التقــى بــه 
فـإذا كبُــَرت إن  ،أنـا أكفيـك إياهـا ،أرسـلها إيل  ،قـال: دعهـا ،يقول ألحدهم إذا أراد أن يئـد ابنتـه

  أخذها أو أبقها عندي".أردت أن ت
حبـث عـن الــدين احلـق فلــم  ،مث ذكــروا أخبـارًا عجيبـة عنــه ،-رمحـه اهللا-فكـان أيًضـا ُحييــي املـوؤودة 

ــةمــن  فــذهب وخــرج ،جيــده ــا، فوجــد  مكــأحــىت وجــد يهوديــةن اليهوديــرك والوثني ة أقــرب مــن الش، 
  فقال: كيف أدخل يف دينكم؟

  جل وعال.-غضب اهللا  قال: ال تكون يهوديا حىت تنال
؟! -عز وجل-قال: وهل من غضب اهللا  إال أفر  

  ال حاجة يل فيك. ،-عز وجل-أنا اآلن أريد أن أفر من غضب اهللا 
  انيا؟ر قال: كيف أكون نص ،فذهب إىل حرب من أحبار النصارى

  قال: ال تكون نصرانيا حىت تصيبك الضاللة.
  ذلك؟قال: وهل إال من الضاللة أفر؟! أو غري 

  قال: إال أن تكون حنيًفا؟
  قال: وما حنيف؟

  هو دين إبراهيم. ،علمأقال: ال 
 الصــــالةعليــــه أفضــــل -وديــــين ديــــن إبــــراهيم  ،فرفــــع بصــــره إىل الســــماء وقــــال: "إهلــــي إلــــه إبــــراهيم

  ".السالمو 
  .»اجلنةرأيته يف «ملا سئل عنه قال:  -السالمو  الصالةعليه - النيب

  .»إنه يُبعث يوم القيامة أمة وحده«: السالمو  الةالص عليه -وقال 
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مل يُبَعـث  -السـالمو  الصـالةعليـه - النـيب ،هذا ما يسـتطيع الوصـول إليـه ،-جل وعال-آمن باهللا 
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -بعد 

اهللا عليــه  صــلى- النــيبوهــو الــذي حــدث لــه مــع  ،أيًضــا مــن احلنفــاء العــرب وهــو ورقــة بــن نوفــل
ألنـه كـان نصـرانيا وكـان -رأيـُت القـس «صـلى اهللا عليـه وسـلم: - النـيبيقـول  ،ما حـدث -وسلم

 ةوأحسب أنه لو مل يكن من أهل  ،ورقة بن نوفل يف ثبا خضراء مجيلة -ًسايقسذه  اجلن ملا رأيته
  .»احلال

يف وجوه اخلري والرب واإلحسان؛ ملا ويبذل  ،بينما عبد اهللا بن جدعان الكرمي الذي كان ينفق ماله
هذا درس عظيم أعتقد أننا حباجـة إليـه: -عنه؛ قالت عائشة  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبُسئل 

وكـــان كرميـًــا  ،ويفعـــل ،ويســـقي احلجـــيج ،عبـــد اهللا بـــن جـــدعان كـــان ُيطعِـــم الطعـــام ،يـــا رســـول اهللا
  جواًدا؛ أينفعه ذلك يوم القيامة؟

  .»فر يل خطيئيت يوم الدينغإمنا ما قال قط: رب ا ،ال«ليه وسلم: صلى اهللا ع-قال 
 ،وصــاحب أخــالق عاليــة ،وصــاحب قــَيم ،وصــاحب مبــادئ ،صــاحب خلــق النــاساآلن بعــض 

  هل تنفعه هذه األخالق والقيم؟ ،مجيًعا؛ لكنه ال يصلي الناسوخيدم  ،وتعامل حسن
  .»ا فقد كفرفمن تركه ،الصالةالعهد الذي بيننا وبينهم «

أهـل  ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم- النيبإذن هؤالء احلنفاء العرب كانوا عبارة عن مقدمة أيًضا لبعثة 
ـــة ـــيبحينمـــا بـــدأ  مكـــيب أندعوتـــه كـــانوا يظنـــون  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- النـــالةعليـــه - الن الص 

لكـنهم مـا علمــوا  ،واألوثـانمثـل هـؤالء احلنفـاء الـذين كـانوا ينهـون عـن عبـادة األصـنام  -السـالمو 
  سبحانه وتعاىل.-أنه مؤيد بالوحي من رب العاملني 

  مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين. -سبحانه وتعاىل-ونكتفي ذا، وأسأل اهللا 
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  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.


